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ேமாகன்ாாஸ

கரம்சநஸகாச்ா, 
அவ�ைடயஸ்ீடரககாாஸமகாநமாஸ

(அ்ாவ�ஸ-ஸஉயாாயஸபணபாகர)ஸஎன்ஸ
அறாயபபபடவர, 1869ஸஆமஸஆணணாஸ

இச்ாயாவாாஸபாறச்ார.ஸபான்ர, உலகாாஸ
மாக�மஸ ்ாவாவாடயவராக�ம, 

மாாயாை்வாாாயஸஅர்ாயாஸம ்மஸ்மகநஸ
்ைலவராக�மஸஉயரச்ார.ஸ

உயரச்ஸலப்ாயசகைகஸபாணவா்மாகஸ
கைடபாணபபவராக�மஸை்ாாயமாவகஸ
்ாச்ை்யாகராக�மஸஇ�ச்ஸகாச்ாஸ
 பா�ஸமவககானஸேபாராபடசகடடனஸ

்னை்ஸஅைடயாகபப்ந்ாவஸ
 காணடார.ஸஅவரஸ்ச்ாயந்ானஸ
அணந்ப்ஸம ்மஸ�்வகபபபடஸ
மவககானஸ�ேரஸாரலா்ார.ஸேம�ம,ஸ

" வ்பைபஸஅனபா்ாாஸமப்ேமஸ வாலஸ
சண�ம."ஸஎனறஸ்்�ஸக�ந்ாாஸ
்்ாயாப ்ஸ காணடஸடமபாவைகஸ

ைவந்ா�ச்ார.ஸ்மகஸம ்மஸஅர்ாயாஸ
மா றநை்ஸஅ ாமை்யா்ஸவனாககாாஸ
 காண்� ்ாலஸஉ்்ா�ணடார.ஸஸ
இச்ாயாவான,ஸ்ீயஸ்ா்ாயஸஅைமபபாாஸஸ

மா றசகைக�ஸ ் வ்ா�ம, 
இசகாலாச்ாடமா�ச�ஸஸஇச்ாயாவா ாஸ
�்ச்ாரமஸ ப�வ்ா�மஸஅவரஸ வ றாஸ

கணடார.ஸ
ஸகாச்ாயானஸேபா்ை்ககாா,ஸமாரபணனஸ
�்ரஸகா(ச)கானஸஅ மாாவகாவானஸ்மகஸ
உாாைமகளஸேபாராபடசம,ஸ டா்னஸ
மணேடலாவான,ஸ ்னஸஆபபாாாவகஸஇ்ஸ
��வகீப்வஸ காளைகவாஸஎ்ாரா்ஸ
ேபாராபடசமஸ்ரவகபபபட்.



காேரபஸபாாாபடன

காச்ாயானஸஉலகமஸ(1869-1948)

பாவகாா்ான

பாவகாா்ான

அலகாபாந

��ஸணா்

அமார்்ராேபாரபச்ர

்ணண
்பரம்ா

காேரபஸபாாாபடன

லணடன



க�ைணேய��வா்ஆணடவ்ானஸமீ�ஸ��வனஸ
 காளடமஸஅனபா்ாாஸஅவ்ைடயஸ�யடலமாவகஸ

ப ்களஸம ்மஸம்ேவ்ை்யகாவாமஸ�லனககானஸ
இ�ை்ககை்நை்�மஸஅனாந�,ஸ்னை்ஸஅை்ந்ா�ம,ஸ
அை்நை்�மஸ்ன்ா�மஸகாணபவனஸஎவே்ாஸஅவனஸ

ஞா்மஸ ப றவ்ாகாறான.
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ேமாகன்ாாஸகரம்சநஸகாச்ாஸ1869ஸஆமஸஆண்,ஸஅவேடாபரஸ
மா்ம,ஸ2ஸஆமஸடாளஸஇச்ாயாவாாஸேபாரபச்ாாாஸபாறச்ார.ஸ
அவர�ஸ்சை்ஸ��ஸஅர்ாானஸ்ைபயாாஸபார்மஸமச்ாாாயாகஸ
இ�ச்ார.ஸஅவர�ஸ்ாயாரஸமாக�மஸகட�ளஸபவ்ா�ளகஸ பண.ஸ
அவரஸானசை்கடவாஸ்சகடைடயஸைட்ஸம்நை்ஸ
ேபா்ாந்ார.ஸகாச்ா,ஸகரமா,ஸஅ்ாவ�,ஸஆனமாைவநஸ
� ைமயாகஸைவந�வ காளவ�ஸஎ்மஸக�ந்ானஸமீ�ஸ
டமபாவைகவ காண்ஸவகரச்ார.ஸகரமாஸஎனப�ஸபாராரந்ை்ஸ
 ் �ம,ஸ��வகந�ட்ம,ஸேடரைமயாக�ம,ஸாைறச்ஸ
உடைமகைகவஸ காண்ம,ஸயா�வாமஸஎச்நஸ்ீசாமஸ
 ் யா�ஸவாாவ்ாாம.



காச்ாவாஸ ப்ாமன்ஸ வய்ாகஸ
இ�ச்ேபா�, அவ�வாஸ  டயானஸ
மர�பபணஸ்ா�மணமஸடடச்�.ஸஅவர�ஸ
மை்வாஸ கா�ரபா ஸ மவகனடாஸ
எ்ம,ஸ  பா்ைம,ஸ வ்ைமஸ ம ்மஸ
ை்ாாயமஸ எ்மஸ பண�கைகவஸ
 காணடஸப்ாமன்ஸவய்ா்ஸஅனகாயஸ
 பணபாளைக.



காச்ாஸ மாக�மஸ ��்சளக,ஸ ேப கள,
பாம�களஸ ம ்மஸ இ�ளஸ உளகாபடஸ
பலவ றா ாஸ மாக�மஸ பயச்ஸ ்ா்வ்ாகஸ
இ�ச்ார.ஸ இரவாாஸ வாகவைகஸ
எாாயைவந்பணேயஸ உறசாமஸ ்்�ஸ
கணவைரபபாரந�ஸஅவ�ைடயஸ மை்வாஸ
ேட்சடனஸ்ாாாந்ாள.ஸ



காச்ாஸ ம றவரககாடமா�ச�ஸ ்னை்ஸ
வாந்ாயா்மா்வ்ாகஸஉணரச்ார.ஸ அவரஸ பணபபாாஸ
மச்மா் மாணவ்ாவார.ஸ அவரஸ உயரடாைலபஸ
பளகாபஸ பணபபாாஸ அாா்ாகேவஸ  வ றாஸ  ப றார.ஸ
அவரஸ கா�ாாயாாஸ ்ாலஸ பாடசககாாஸ ே்ாாவாையநஸ
்�வா்ார.ஸ 1888ஸ ஆமஸ ஆணணா,ஸ மாமாவானஸ
ஆேலா்ை்பபண,ஸகாச்ாஸமை்வாையஸவாப்வாப்,ஸ
்படபபணப�ஸபணவகஸலணட்வா�ஸ ்னறார.ஸ

அசேக,ஸஅவரஸஓரஸவாந்ாயா்மா்ஸடாபணாஸஓரஸ
 வகாடாபடவரஸ எனறஸ சைறயாாஸ டீணடஸ
காலமாகஸ மாக�மஸ ்்ாைமயாகஸ உணரச்ார.ஸ
்்வாந்ாே்ஸ பா�காபபாகஸ உணர,ஸ காச்ாஸ
��ஸஆசகாேலயஸக்வாை்பேபாாஸ ஸ்னை்ஸ
மா றாவஸ  காணடார.ஸ அவரஸ வாைல�யரச்ஸ
உைடகளஸ அணாச�,ஸ ஆடமபரமா்ஸ
வா்்ாயைறககாாஸ வாாச்ார.ஸ காச்ாஸ டனறாகஸ
ஆசகாலமஸ ேப்�ம,ஸ வய்னஸ வா்ாவக�ம,ஸ
ஃபாவாஸ பரபஸ எ்மஸஆசகாலஸ டட்நை்�மஸ
�டஸக ்வ காணடார.



ஆ்ாாஸகாச்ாஸ மகாா�்ாயாகஸஇாைல. அவரஸ்ன்ைடயஸஅகந்ா ாம, �றந்ா ாமஸ ப�ந்ஸஇைட வகாஸஇ�பப்ாகஸ
உணரச்ார. ்்�ஸ  டயானஸ ்மயபபணயா்ஸவகரபைபஸ டாை்�ஸ�ரச்ஸஅவரஸ எகாயஸவாாவைகையஸவானஸசயனறார.
அவரஸ்்�ஸஆடமபரஸஅைறையஸவா்ந்ார. ்்வாஸே்ைவயா்ஸஉணைவஸ்ாே்ஸ்ைமந�வஸ காணடார. அை்ந�ஸ
இடசகடவாம,ஸேப�ச�ஸமலமஸ ்ாவ் ாஸப்ாலாகஸடடசே்ஸ ்னறார. ேம�ம, இலணடனஸை்வஸஉண�ஸஉணேபாரஸ
்சகந்ாாஸே்ரச்ார. இன்சமஸஅவரஸவாகாரமாக�மஸ��்ஸ�பாவமஸ காணடவராகஸஇ�ச்ா�மஸஅவ�ைடஸ் ்ார�ஸ
அவ�வாஸமாவகஸமகாா�்ாையஸஅகாந்�.

லணட்வாஸ

வச்்ா்�ச�ஸ

மன்ஸஆண்களஸ

கனாந�,ஸகாச்ாஸ்படஸ

பணபபான

பாீபை்ககாாஸ

 வ றாஸ ப றார.ஸ

பான்ரஸஅவரஸ

கபப்ாஸ

இச்ாயா�வாஸ

்ா�மபா்ர.



�்ஸ்ா�மபாயஸகாச்ாஸ்்�ஸ்ா ஸ
இறச�வாபடாரஸஎனபை்ஸஅறாச்ா�ச்ார.ஸ
வாாவைகயாாஸ வ றாஸ பறஸ
உ்்ாேயாண�ச்ஸஸகாச்ா,ஸவனவகறாஞரஸ
 ்ானாைலஸபாமேபயாாஸ ்ாடசகா்ார.ஸ
ஆ்ாாஸஅவ�ைடயஸ��்�பாவமஸ
டீ்ாமனறந்ாாஸஅவரஸேப�வ் ாஸ
்ைடயாகஸஇ�ச்�.ஸஅ்்ாாஸ
அவம்ாபைபஸ்ச்ாவகஸேவணணயா�ச்�.

காச்ாயானஸ்ேகா்ரரஸ ்ன்ாபபாாாவகாவாாஸஉளகஸ��ஸ்படஸடா்வ்மஸ
�னைறஸ அறாச்ா�ச்ார, அ் ாஸ ��ஸ வனவகறாஞரஸ ே்ைவபபபட�.
அ்்ாா, 1893 காச்ாஸ ்்�ஸ மை்வா�டனஸ இச்ாயாைவஸ வாப்ஸ
 ் ா-ஆபபாாாவகாவா ாஸ  ்னறார. ம்பண�ம, காச்ாஸ ��ஸ அசடாயஸ
டாபணாஸ அசடாயரா்ார. ஆ்ாா, காச்ாஸ , இ்வா்நை்ஸ
ேடரணயாகஅ்பவாந்ார. அவர,  ்ன்ாபபாாாவகாவாாஸ இ�வாமஸ
 வளைகயரககாாஸ அவம்ாப�கடவாமஸ உடாாீ்ாயா்ஸ
 ்ாாைலகடவாமஸ அவைரஸ அவர�ஸ ே்ா்னஸ டாறமஸ
அைடயாகபப்ந்ாய�. அ்்ாா, அசாஸ ஸ வனவகறாஞரஸ  ்ானாாஸ
 ் வ�ஸ மாக�மஸ கண்மாகஸ இ�ச்�. வனவகறாஞரஸ  ்ானாைலநஸ
�றச�, பைக�ணர�ஸ காணடஸடாபைடஸவாப்ஸ வகாேய்வை்ஸவாட,
எச் வா�ஸ ்வாைல�மஸ சறாயணவகஸ ்னை்ஸ மா றாவ காளகஸ காச்ாஸ
சண வ்ந்ார.



எம.ேக.ஸகாச்ா

வாவகாா

ம்உ்்ாஸம ்மஸ��ஸசகஸ்ாச்ை்ஸ
எ்மஸ்்�ஸஇ�ஸஆ றாககா்ாா,ஸ
காச்ாஸ்ன்ைடயஸஇலவாகைகஸ
அைடச்ார.ஸேம�ம,ஸ"்படந்ானஸ

( ்ானாலாகஸ ் �மேபா�ம)ஸ
உணைமயா்ஸேடாவகமஸம்ா்்ானஸ

டாலஸாணசகைகஸஅைடயாகமஸகண்,ஸ
அவரகக�ஸஇ்யந்ாாஸ

இடமபாணபபே்யாாம."ஸஅவரஸ
�வ வா�ஸபார�்ை்ைய�ம,ஸ

ம றவரகடவாஸே்ைவஸ ் வ் கா்ஸ
வா பபாகஸபாரவகந ்ாடசகா்ார.ஸ

இ�ேவஸஅவர�ஸவ�சகாலஸ
வாாவைகயானஸ வ றாயானஸ

இரக்ாயமாாம.



ஓரஸாகாரகாலஸஇரவாா,ஸகாச்ா,ஸ ்ானாாஸசைறஸபயணமாகஸஇரயா்னஸச்ாஸவாப�பஸபாாாவாாஸபயணாந்ார.ஸ��ஸ வளைகவகாரர,ஸ
காச்ாையஸமனறாமஸவாப�ஸபாாாவாாஸ ்ா�மபணஸடாரபச்ாந்ார.ஸஸகாச்ாஸ ்ாலஸம்ந்ார.ஸஅபேபா�ஸஓரஸ்ாபபச்ாஸகாச்ாையஸரயாாஸ
வணணயா்�ச�ஸகீேனஸ்ளகா்ார.ஸ
அச்ஸாகாரா் அவவாரவாா,ஸசனபானஸ ்ாாயா்ஸ
இடந்ானஸட்ேவ,ஸகாச்ா,ஸஆாச்,ஸேவ்ை்வாாாயஸ
பாரபப்மஸஎ்மஸவாயா்ாையபப றாஸ்ாச்ாவகநஸ
 ்ாடசகா்ார.



இரயா்ாஸ  பபடஸஅவ�ைடயஸஅச்ஸ

அ்பவநை்நஸ ்ாடரச�,ஸகாச்ாஸ

்ந்ாயாவகாரகமஸஅால�ஸஅனபானஸ்வ்ாஸஎ்மஸஸ

ேகாபபாபைடஸஉ�வாவகா்ார.ஸஸ

"்மா்ா்ந்ாாஸஉணடாாமஸஅனபானஸ்வ்ாஸ

எப பா��மஸவனசைறையஸ வ றாஸ

 காளகாற�."ஸஎன்ஸஎ�்ா்ார.ஸஅவரஸ

பாரபப்மஸஎ்மஸவாயா்ாையஸ�னாபேபனஸ

என்ம,ஸஆ்ாாஸவனசைறவாஸ��ேபா�மஸ

அணபணாயவ�டா�ஸம ்மஸவனசைறையஸ

ம றவரகடவாஸஎ்ாராகஸபயனப்ந்வ�டா�ஸ

என்மஸஉ்்ா�ணடார.ஸஅவரஸ ்ாரகந்ானஸ

அைம்ாையஸ�மாவாஸ காண்வரஸ்ப்மஸ

 ் ்ார.



இ�ப்ாமஸ  றாணணனஸசணவாாஸ
 ்னஸஆபபாாாவகாஸட��காரரககாாஸ
ஆகபபப்ஸவச்�.ஸஆகாபஸ22,ஸ1906ஸ
அன்,ஸட��ஸஅர்ாசகமஸ��ஸக�ப�ஸ
்படநை்ஸடாைறேவ றாய�,ஸஅ்ாாஸ
க்பபரகடவாமஸஇச்ாயஸ
வம்ாவகாயா்�வாமஸ்மகஸ
உாாைமகளஸம்வகபபபட�.ஸஅ் ாஸ
எ்ாராக,ஸகாச்ா,ஸச்ாஸவனசைறய றஸ
ேப ர்ாரப�ஸஇயவகநை்நஸ
 ்ாடசகா்ார.ஸஇச்ஸ�ந�ைனயாைம
இயவகந்ாாஸல ்வாமஸ
அ்ாகமாே்ாரஸபசேக ற்ர.



காச்ாயணகடமஸஅவைரஸபானப ்பவரகடம,ஸக�பபா்ஸம ்மஸஇச்ாயஸவம்ாவகாஸமவககானஸஉாாைமகடவகாகஸேபாராண்ர.ஸ
அவரகளஸ பணககானஸஉாாைமகடவகாக�மஸேபாராண்ர.ஸகாச்ாஸஇலவ்மாகஸ்படஸஆேலா்ை்களஸவனசகா்ார.ஸமாகஸ
 ட�வகணயா்ஸ ாடாைலயாாஸவா�மஸமவகடவாஸஉ்வா்ார.ஸபாேகவஸேடா ஸ்ணவகபபபடஸ்மயந்ாாஸைகவாடபபபடஸ

மவகைக�ம,ஸ ்ா�ேடா ஸ்ணவகபபபடவரகைக�மஸேபணாபபா�காவக�ஸ ் ்ார.ஸஇறவாமஸ்�வாயாாஸஇ�வாமஸமவகடவாஸ
ஆ்்லாகஸஇ�ச்ார.ஸஸ"இச்ஸமவகளஸஎ்�ஸஉடனபாறப�கள,"ஸஎன்ஸ�றா்ாரகாச்ா.ஸ"அவரகக�ஸ�னபமஸஎ்�ஸ�னபம,"ஸ

இச்ஸஉலகானஸஅை்ந�ஸமவகடமஸஎனஸா்மபம.ஸ"ஸஎனறாரஸகாச்ா.ஸ



காச்ாஸஇச்ாயாவானஸ�்ா்ஸ லா்ஸஸ
பகவநகீை்யானஸேபா்ை்ககாாஸஆாச்ஸ
டமபாவைகவஸ காணண�ச்ார.ஸஅவரஸ��ஸ
டாகாாஸபலஸசைறஸ்ாயா்மஸ ் ்ார,ஸ
மவகைகஸேட்ாபப்ானஸமலசமஸ"அனபானஸ
கட�ைக"ஸேட்ாபப்ானஸமலசமஸ
�யடலமா்ஸஆை்கைகஸ
ாைறந�வ காளகஸஅவராாஸசணச்�.ஸ
அவர,ஸ்ன்ைடயஸம்ாப்்கைகஸ
எவவா்ந்ா�மஸபா்ாவகாம்�வகஸ
அை்ந�ஸவா்மா்ஸேகாபஸ
உணர�கைக�மஸ்வாரவகஸசயனறார.ஸ
அனபானஸ்வ்ாயாாஸடமபாவைக�ட்ம,ஸ
அை்வைர�மஸ்ன்ைடயஸ
ா்மபந்ா்ராகஸடடந�வ்ானஸமலம,ஸ
காச்ாஸ்ானஸஇ்ாஸ��்ப்வ�மாாைல,ஸ
இ்ாஸஎ் ாமஸபயபப்வ�மாாைலஸஎன்ஸ
கண் காணடார.



காச்ா�மஸஅவ�ைடயஸ்ீடரகடமஸவாாவைகயாாஸ

டால�ஸ கபட�ஸஇரணைட�மஸ

  ்வ காளக�ம,ஸஸஅை்ந�ஸ்வாாகைக�மஸ

்ாாைமேயா்மஸம்ஸஅைம்ா�ட்மஸ

எ்ார காளக�ம,ஸஉலகந்ாாஸ� ்ைமைய�மஸ

்மா்ா்நை்�மஸ காண்வரஸஉைனந்்ர.ஸ



1915ஸஇா,ஸகாச்ா,ஸஅவர�ஸமை்வாஸம ்மஸடானாஸமகனகடடனஸஇச்ாயாஸ்ா�மபா்ார.ஸவாைரவாேலேயஸஇச்ாயஸ

�்ச்ாரந்ா கா்ஸேபாராபடநை்ஸஅவரஸ ்ாடசகா்ார.ஸஸஇச்ாயாைவநஸ்்�ஸபணடாைலஸம ்மஸபாரபப்மா்ஸ்ா்ாஸ

அைமப�ககாாஸஇ�ச�ஸவா்வாவகஸவா�மபா்ார.ஸஇச்ஸடா்ாஸஅைமப�,ஸம்ா�மாரகளஸஅால�ஸ�்ாாாகைகஸ்மகந்ாாஸமாகஸ

உயரச்ஸடாைலயா�ம,ஸஸஅர்ரககைக�மஸ�ரரகைக�மஸஅ்ந்ஸடாைலயா�ம.ஸமனறாமஸடாைலயாாஸஉைனபபாகரகைக�ம,ஸஸ

 ாைமயா்வரகளஸ-ஸஸ"்ீணடந்கா்வர"ஸஎன்ஸ்ா்ாஸஅைமபபானஸமாகஸ்ாாச்ஸடானகாமஸடாைலயா�மஸைவந்�.ஸகாச்ாஸஅச்ஸ

கீாஸடாைலயாாஸஇ�வாமஸமவகைகஸ"கட�கானஸபாளைககள"ஸஎன்ஸஅைனந்ார,ஸஅ்ாவ�ஸஸஎன்ஸாறாபபாபடார.ஸகாச்ாஸ

அவரகைகஸவா்வாவகஸஉ்்ா�ணடார.



காச்ாஸஇச்ாயாைவஸபாாாபண�ஸஅடவாசைறயா்�ச�ஸவா்வாவகஸபணாயா றா்ார.ஸ300ஸஆண்ககாக,ஸ வ்மஸஆயாரவகணவகா்ஸ
பாாாபண�காரரகளஸ 300ஸ மாா்ய்வாமஸ ேம பபடஸஇச்ாயரகைகஸஆணட்ர.ஸ காச்ா,ஸ ்ந்ாயாகாரகந்ானஸ �யடலம றஸஅனைபஸ
பானப ்மா்ஸலப்வகணவகா்ஸமவககாடமஸேப்ா்ார.ஸஇச்ாயஸமவகளஸஆசகாலஸஅர�டனஸ�ந�ைனபபை்ஸடா்ந்ாய்ாா,ஸபலரஸ
்ாைறப்ந்பபபட்ர.ஸ பாாாபண�ாாாடமா�ச�ஸ �ணாஸ வாசக�டா�ஸ எனப் காக,ஸ  ப�பானைமயா்ஸ மவகளஸ ்சகடைடயஸ
�ணாையஸ ்ாசகேகஸ  ட � காணட்ர.ஸ கா்ாஸ எனறைனவகபபபட,ஸ  வணடாற,ஸ உளடாபணேலேயஸ ்யாாாவகபபபடஸ ஆைடேயஸ
லப்வகணவகா்வரககாாஸஉ்ந்பபபட�.ஸேம�ம,ஸஇ�ேவஸஇச்ாயஸ�்ச்ாரஸஇயவகந்ானஸவ�வா்ஸ்ான்மாகஸமாறாய�.



இச்ாயாவானஸ�ந�ைனயாைமஸ

இயவகந்ா்ாா,ஸபாாாபண�ஸஅர்ாசகமஸ

மாவகஸ்ா்ச ற�.ஸ1919ஸஆமஸஆண்ஸ

அமார்்ராஸ(டா்யனவாலாபாவ)ஸ

ப் காைலயானஸேபா�ஸபாாாந்ா்ாயஸ

இரா�வஸ�ரரகளஸ379ஸஅபபாவாஸ

மவகைகவஸ கான்ஸாவாந்�ஸேம�மஸ

ஆயாரந்ா ாமஸேம பபடஸமவகைகஸ

காயபப்ந்ாய�.



காச்ா,  ர ந ்ா ா ஸ எ்மஸ டா்ஸ ்�வாயஸ ேவைலடா்ந்பஸ
ேபாராபடநை் சன ்்ந�ஸ  ்னறார. அ்்ாா, இச்ாயஸ
ே்்மஸ ச றா�மஸ  ்யல ்ஸ சடசகாந்ானஸ ேபா்�.
"அ ாமை், ட்� றஸ்மகமஸஆேராகாயமா்ஸ்மகமாகஸமா்மஸ
வைரஸஸ ்ாடரச�, அைம்ாயாக, இைடவாடா�ஸ ்யலா ்ம."
எ்மஸ காச்ாயானஸ வாரநை்ககாாஸ ஊவகச ்ஸ காச்ாயானஸ
வனசைறய றஸ்ந்ாயாவகாரகஸஇயவகமஸ ்ாடரச்�.



1922ஸஆமஸஆணணாஸபாாாந்ா்ாயஸஅர�,ஸஅ ா ம ை்ைய ஸபரபபாய் காக�ம,ஸபாாாபண�ஸ்படநை்ஸமீறாய் காக�ம,ஸ

பாாாபட்வாஸஎ்ாராகஸபார�ரசகளஸஎ�்ாய் காக�மஸகாச்ாையஸ்ாைறயாலைடந்�.ஸஸஸகாச்ாஸஇ�ஸஆண்களஸ

்ாைறயா்�ச்ார.ஸஆ்ாாஸ்ந்ாயாவகாரகஸஇயவகமஸபா்ாப�ஸஅைடயவாாைல.



இ்்ாா,ஸஇச்ாயாவாாஸபாாாபண�ஸ

 கா்ாபந்ாயமஸமாரப்ாயைடச்�.ஸஸகாச்ாஸ

மகாா�்ாயைடச்ார.ஸகாச்ாஸ்ாைறவா்நை்ஸ

�னபமாகஸக�்வாாைல,ஸமாறாகஸ

 ப�ைமபபடஸேவணணயஸவா�யமாகஸ

க�்ா்ார.ஸஉயரச்ஸாறாவேகாளகடவகாக,ஸ

�னபநை்ஸை்ாாயமாகஸ  ் காளவ�,ஸ

இச்ாயாவானஸ�வ வா�ஸஆ�ம,ஸ�வ வா�ஸ

 பண�மஸ�்ச்ாரமாகஸஇ�பப் ாஸ

வனாகாப்மஸ்வ்ாயாகஸஅைம�மஸஎன்ஸ

டாை்ந்ார.



இச்ாயாஸேபானறஸ டா்,ஸ வபபமணடலஸ

டா்ககாா,ஸஉப�ஸமவகளஸஉணவானஸ��ஸ

அந்ாயாவ்ாயஸபா்ாயாகஸஉளக�.ஸஇச்ாயாவாா,ஸ

பாாாபண�ஸ்படமா்�,ஸஇச்ாயரகளஸ்சகடவகா்ஸ

உபைபநஸ்ாசகேகஸ்யாாாபபை்ஸ்ைடஸ ் �,ஸ

உபைபஸபாாாபண�ாாாடமா�ச�ஸவாசகவஸ

கபடாயபப்ந்ாய�.



1930ஸா,ஸகாச்ாஸ"்ாாபஸமார�"ஸ(உப�ஸ்ந்ாயாவகாரகம)ஸ ்ாடசகா்ார.ஸ
78ஸேப�டனஸ்பரம்ாயாாஸ ்ாடசகாஸ200ஸைமாகடவாஸஅபபாாஸ
கட கைரயாாஸஅைமச�ளகஸ்ணணஸவைரஸகாச்ாடாஸபயணமஸ ் ்்ர.ஸ
காச்ாஸ்ணணஸ ்னறைடச�,ஸபாாாபண�ஸ்படநை்ஸமீ்வ்ானஸ
அைடயாகமாகஸ��ஸபாணஸகடாஸஉபைபஸைகயாாஸஎ்ந்ஸஅே்ஸேடரந்ாாஸ
ேம�மஸஆயாரகணவகா்ஸமவகளஸே்ரச� காணட்ர.ஸபாாாபண�ஸ
அர்ாசகமஸஇச்ாயாவாாஸ்சகக�ஸஅ்ாகாரநை்ஸஇனவகநஸ
 ்ாடசகா�ளகை்ஸ�ப�வ காளகஸேவணணயா�ச்�.

"்ாாபஸமார�"ஸஎ்மஸஉப�ஸ்ந்ாயாவகாரகமஸமா்மஸேவ்ஸ்ாலஸ
்படமீறாஸடாகா�கைகஸஸசன்ான்ஸடட்ாயபபான்ரஸஇச்ாயஸ
மவகைகஸ� றாயா�ச்ஸபாாாபண�ஸ கா்ாபந்ாயஸ்சகா்ஸபல�்மஸ
அைடவை்�ம,ஸமவகளஸமகாா�்ாயாகஸஇ�பபை்�மஸஉணரச்ார.ஸஸ
காச்ாையஸபானப ்பவரகளஸஅவ�வாஸ"மகாநமா"ஸ(உயரச்ஸ
ஆனமா)ஸஎனறஸபபடநை்ஸஅகாந்்ர.



ஆ்ா�ம,ஸபாாாபண�ஸஅர�ஸஇச்ாயாவாாஸ்சகளஸ
பாணையஸஎகா்ாாஸவாப்வாடவாாைல.ஸ
காச்ா,ஸஅவ�ைடயஸஸ"்ாாபஸமார�"ஸஎ்மஸஉப�ஸ
்ந்ாயாவகாரகஸபய்ந்ா ாபபானஸஸ்ாைறயாாஸ
அைடவகபபபடார.ஸஸபாாாபண�ஸஅர்ாசகந்ானஸமீ�ஸ
ேம�மஸஅ�ந்மஸ கா்பப் காகஸஉண�ஸ
அ�ச�வை்ஸடா்ந்ா்ார,ஸஅ்ாவ�ஸ
"உணணா ேடா ன � ".ஸஅ�ஸமாக�மஸ்வ்ாஸவா ச்ஸ
ம ்மஸவனசைறய றஸபாாாபண�ஸஅர்ாசகநை்ஸ
அ��்ந�மஸவனா.ஸபாாாபண�ஸஅர்ாசகமஸகாச்ாயானஸ
மரணந்ா ாஸ பா்பேப கஸவா�மபவாாைல.ஸ
எ்ேவஸஆ்ஸடாபகடவாபஸபாறாஸ
"்ீணடந்கா்வரகள"டவகா்ஸ்ாவாாஸஉாாைமகளஸ
பா�காப�ஸஉடனபாபணாஸைக ய�ந்ாடஸ
�ப�வ காணட�.ஸஇந்ைகயஸ்மகஸமா றநை்ஸ
அைம்ாயா்ஸசைறயாாஸடா்வாய�ஸகாச்ாயானஸ
மாகப பாாயஸ வ றாயாாம.



1944ஸஇாஸகாச்ாயானஸமை்வாஸ

காலமா்ார.ஸஅவர,ஸ்னஸகணவ�வாஸ

உ்்ாயாகஸச�ஸஆ்ரவகாந்வரஸ

மப்மாலாமாஸஅனபா ாாாயஸஆநமாரந்ஸ

�ைணயாக�மஸஇ�ச்ார.ஸஸஸகாச்ாஸ

அவ�ைடயஸஇனபபா்ாாஸமாக�மஸஸ

�வகமைடச்ார.



இரணடாமஸ உலகபஸ ேபாாானஸ ேபா�, இச�ஸ ம்நை்ஸ ்ாரச்ஸ இச்ாயரகடமஸ சா்மஸ ம்நை்ஸ ்ாரச்ஸ இச்ாயரகடமஸ ம்ஸ ம ்மஸ கலா�்ாரஸ ேவ ்ைமகைகஸ
சன்ா்ந்ாஸ��ஸஉளடாப்ஸ�ந்நை்நஸ ்ாடசகா்ர. ப் காைலகள, ரந் வளகமஸம ்மஸஅனா�ஸடாபைடஸஇரணடாகஸபாக�ப்ந்ாய�.
இந்ைகயஸ ப�மஸானபபசமஸ�னபசமஸமாாச்ஸகாலந்ாாஸ
காச்ா, அ ாமை்ையஸேபா்ாவாமஸவைகயாாஸ ்ாைல�ரஸ
காராமசகடவாஸ வ்சகா�டனஸபயணபபபடார.



1947ஸஇா,ஸஇச்ாயாஸபாாாபண�ஸஅர்ாசகந்ானஸஆப்ாயாாஸ
இ�ச�ஸவா்்ைலஸ ப ற�.ஸஆ்ாாஸடா்ஸஇரண்ஸ்்ாந்்ாஸ
டா்ககாகஸபாாாவகபபபட�.ஸ ் ேகஸஇ�ச்ஸஇச�ஸஇச்ாயாஸ
பார்மரஸடவ ரலாாஸேட�வாாஸவனாடடந்பபபட�.ஸவடவகாாஸ
சா்மஸபாவகாா்ானஸட்ா்ாப்ாஸசகம�ஸச மம�ஸஅ்ஸ
டான்ாவாாஸஸவனாடடந்பபபட�.



காச்ாஸஇச்ாயாவானஸ�்ச்ாரநை்ஸ

 காணடாடவாாைல.ஸஅச்ஸேடரந்ாா,ஸ

இச�வகடமஸசா்மகடம,ஸஎ்ாரப�ககானஸ

சன்ரஸ பா்ைமையவஸகைடபாணந்ா,ஸ

�ாாச� காளகாஸம ்மஸமன்ாந்ாஸ

ாணசகைகபப றாஸடாை்�்ந்ஸேவணண,ஸ

அவர உணணாவார்மஸஇ�ச்ார.ஸஅவரஸ

்னஸமவகளஸ வ்பைபஸஅனபாாஸ

கடவகேவண்மஸஎன்ஸ சகா்ார.ஸ



்ந்ாயாவகாரகஸஇயவகமா்�,ஸஎவவா்ஸ

பாாாபண�ைரஸே்ா கணவகஸஇச்ாயாைவஸ

ஆவகபப்ந்ாயே்ாஸஅ�ஸேபாலஸபாக�பப்ஸ

டா ாமஸபாாா�கைகஸ�ன்ப்ந�மஸஎன்ஸ

டமபா்ாரஸகாச்ா.ஸஆ்ாாஸஅவவைகயா்ஸஸ

��ைமபபா்ஸ்ாந்ாயபபடவாாைல.ஸ



எ�பந்ாஸஎப்ஸவய்ா்ஸகாச்ாஸஓரஸ

உணணாவார்ந்ானேபா�ஸகாபடந்படஸ

இறசே்வாபடார.ஸஅவரஸமாக�மஸ

பல�்மாகஸஇ�ச்ார. ஆ்ாா,ஸஅவர,ஸ

அவைரஸபானப ்பவரகேகா்ஸ்்�ஸ

உைரயாடாகைகநஸ ்ாடரச்ார.

காச்ாஸஅை்ந�ஸம்சகைகஸ

்ாரச்வரகடைடயஸ்ேகா்ரந�வநை்ஸ

ேபா்ாந�ம,ஸ வகாபப்ந்ா�மஸவச்ார.ஸ

்சகடடஸம்ேமஸ�ேரஸம்மஸஎன்ஸடமபாயஸ

இச�வகடமஸசா்மகடமஸகாச்ாையஸ

 வ்ந்்ர.



ட்வாாஸ30,ஸ1948ஸஅன்ஸகாச்ாஸ
பாராரந்ை்வஸ�படந்ா ாஸ ்னறார,ஸஅசாஸ

ஆயாரவகணவகா்ஸமவகளஸஅவ�வகாகஸ
காந்ா�ச்்ர.ஸஅசேகஸ��ஸ்ீவாரஸஇச�ஸ-
டா�ராமஸேகாபே்ஸேடரணயாகஸகாச்ாயானஸஸ
இ்யந்ாாஸ�பபாவகாயாாஸ�படான.ஸகாச்ாஸ

வா�ச�வாபடார.ஸஸஅவ�ைடயஸகைட்ாஸ
வாரநை்களஸஇரவகசமஸஅன�மஸ

 காணட்ா்;ஸஸ"ராம,ஸராமஸராம"ஸஸ(டானஸ
உனை்ஸமன்ாவகாேறன,ஸடானஸஉனை்ஸ

ேட்ாவகாேறன,ஸஉனை்ஸஆ்ீரவ்ாவகாேறன.)ஸ
எனப்ாகேவஸஇ�ச்�

மகாநமாஸ காச்ாயானஸஉடாஸ ��ஸ ்ாா்யாாஸ ்க்மஸ  ் யபபபட�.
இச்ாயாவா�ம, உல கசகா�மா�ச�மஸ ேகாடா்ேகாணஸ மவகள,
இச்ஸமா ப�மஸஅைம்ாயானஸ��வ�வகாகஸ�வகமஸஅ்பணந்்ர.



அவர�ஸ மரணந்ானஸ ேபா�,ஸ காச்ாஸ  ்ா பமா்ஸ உைடைமகைகேயஸ  காணண�ச்ாரஸ -ஸ இரண்ஸ ே்வகரணண,ஸ
இரண்ஸாவைககள,ஸமன்ஸாரசாகள,ஸமன்ஸ�ந்கசகள,ஸ��ஸபாவ கபஸகணகாரம,ஸ��ஸகணஸகணணாண,ஸ��ஸ
்கரமஸகபஸ(அவரஸ்ாைறயா்�ச�ஸஅைடயாகமாக),ஸ��ஸ்ாறாயஸேமை்,ஸஇரண்ஸேடாணஸ ்�ப�களஸம ்மஸகா்ாஸ
உ்ப�ஸச்்ய்.

காச்ாயானஸ ்ாமபா, ேராடாஸ இ்ாகடடனஸ கலச�, அவ�ைடயஸ
ா்மபந்ாராாஸ கசைக, யசை்ஸ ம ்மஸ ்ராவ்ாஸ ஆகாயஸ மன்ஸ �்ா்ஸ
ட்ாககானஸ்சகமந்ாாஸகைரவகபபபட�.

காச்ாவாஸ மாக�மஸ பாணந்ஸ �ந்கமா்ஸ பகவநகீை்யாாஸ எ�்ாயா�பப�:
"அனேபஸ உ�வா்ஸ கட�டடனஸ இைணவ�ஸ ... உயரச்ஸ டாைலயாாம.
��வரஸ இசடாைலஸஅைடச்ாாஸ அவர, இறபைபவஸ கடச�ஸ என்மஸ அனாயாஸ
(�கா) அமரந�வமஸஅைடவார."ஸ "ம்ா்ாலந்ானஸமீ�ஸகாச்ாயானஸ்்ாயா்ஸ
அன�, அவ�வாஸ வாாடாளஸ ச�வ�மஸ வனாகாபணய�. லபே்ாபலப்ஸ
மவககானஸ வாாவைகையஸ மா றாய�. ேம�ம,ஸ அவைரஸ அனாயாப�காஸ
 காணடவராகஸமா றாய�.





ஆ்ாாாயாானஸாறாப�
அவ�வாஸ   பபடஸ  ்ாடரச்,ஸ  ப�மஸ மா றசககா்ாா, மகாநமாஸ
காச்ாஸஇச்ஸ�மாயாாஸவாாச்ஸ்்ா�்ாறபபைடயஸம்ா்ரககாாஸ��வரஸ
ஆவார. ்ாறாய, ��்சளகஸ பயச்ஸ ானசை்யா்�ச�ஸ ஸ டால,
உயரபபண�ைடய, மகந்ா்ஸ ம்ா்ராகஸ வகரச்ார. அவர, ேவ்ஸ
யாைரபேபாாஸ டடச� காளகஸ சய ்ாஸ  ் வை்ஸ வாடஸ
்்வாநந்ாே்ஸ உணைமயாகஸ இ�பப�ஸ டால�ஸ எ்மஸ
வனாகாப்்ைலகஸ  காண்ஸ ்்�ஸ வாாைவஸ வாாச்ார.
்்வாநந்ாே்ஸ ேடரைமயாகஸ இ�பப�ஸ எனப�ஸ ��ஸ கண்மா்ஸ
 ்யா. ஆனமீகஸ வானாப�ணர�, அன�, ்மா்ா்மஸ ஆகாயவ றாாஸ
டாரமபாயஸவாாவைகஸவானஸேவண்மஸஎன்ஸடமபா, அவவனாயாாஸ்்�ஸ
வாாவைகையஸவாாச�ஸச�ைமயாகஸ வ றா�மஸகணடஸ��வரஸகச்ா.

ஓரஸமா ப�மஸே்்ாயவா்ாயாக�மஸஆனமீகஸவனாகாபணயாக�மஸஇ�ச்ஸ
காச்ாஸ "ே் ் ப பா ்ா " என்ஸ அைனவகபபபடார. அவ�ைடயஸ
ஆனமீகஸ டமபாவைககளஸ அவரஸ வகரவகபபபடஸ ைட்ஸ ம்ஸ -ஸஸ
" வ றா�ரரககானஸ ம்ம" டமபாவைககைகஸ அணந்கமாகவஸ
 காணட�. ைட்ஸ ம்ந்வரகளஸ ்ா�வ்மா்ஸ உலகநை்�ம,
பாராரந்ை்,ஸ��வகம, ேடரைம, ம ்மஸஅகாமை்ஸமலமாகஸமப்ேமஸ
� ைமயாகஸ இ�வகவ�ணயஸ �காமாவகஸ ம்ா்ஸ ஆனமாைவ�மஸ
டம�கானற்ர. ைட்ந்ானஸ ்ான்மஸ அவரகளஸ டடவாமேபா�ஸ
எ்ம�கைக�மஸ ��்ாகைக�மஸ கா்னஸ கீாஸ ட�சகாமாஸஸ
அப�றபப்ந்பஸபயனப்மஸ�ைடபபமாாம.

காச்ானஸ ஆரமபகாலஸ பாணந்மா்ஸ  ாஸ பகவநகீை்.ஸ அ�ஸ
இச்ாயாவானஸ �்ா்ஸ  ா.ஸ பகவானஸ கா��ண்ானஸஸ
 ்ாச்ம காணடாடாைம,ஸ ்மந�வமஸ ம ்மஸ �யமா றமஸ ப றாயஸ
ேபா்ை்கைகவஸ  காணடஸ �ந்கம.ஸ ஆசகாலந்ாாஸ அவ�வாபஸ
பாணந்மா்ஸ�ந்கமஸடாாாடாயானஸ"்ாஸகாசடமஸஆஃபஸகாபஸஇாஸவாநஸ
�",ஸ   னறாஸ ேடவாபஸ ே்ாேரவானஸ "ஆனஸ ்ாஸ ்பணஸ ஆஃபஸ ்ாவாாஸ
ணா�பாணயனா"ஸம ்மஸடானஸராகா(ன)்ானஸ"அனப்ஸ்ாஸலாாப"

எ்மஸ��ஸடாலஸபணா�டனஸ��ஸவாாவைகஸவாாவை்பப றாயஸ
�ந்கம.ஸஅவரஸவாாடாளஸச�வ�மஸ்னே்ா்ஸைவந்ா�ச்ஸமன்ஸ
�ந்கசகளஸபகவநகீை்,ஸசா்மஸம்ந்வாானஸ�்ா்ஸ லா்ஸஸ
ாரான,ஸம ்மஸைபபாள.
அ ாமை்யா்ஸ சைறயாாஸ டடச்ஸ �ந�ைனயாைமஸ
இயவகவ�படசகடவாஸ  பயர ப றஸ காச்ாஸ ்்�ஸ �ய்ாாை்யா்ஸ
"்ாஸ ாேடாாாஸ ஆஃபஸ ைமஸ எவாபாா மணபாஸ வாநஸ ப்ந" (்ந்ாயஸ
ே்ா்ை்)்ாாஸ ்மகஸ �ந�ைனயாைமயா்�ஸ ேடரம்ா்்ாக�ம,
கப்பபாேடா்ம, எ்ாரமைறய ்மஸ இ�வகஸ ேவண்ம...
அை்ந்ா ாமஸ ேமலாகஸ  கபடஸ எணணசகேகாஸ அால�ஸ
 வ்ப�ணரேவாஸஇ�வகவ�டா�ஸ என்ஸஎ�்ாயா�வகாறார. காச்ாஸ
எச்வா்மா்ஸம ்மஸஅை்ந�வா்மா்ஸேபாரகடவாமஸஎ்ாரா்வர:
"டீசகளஸ �ணா�்லா்வரகைகபஸ பாரவகஸ வா�மபா்ாா,
மன்ாவகவ�ணயவரகைகபஸ பா�சகள. டீசகளஸ �ரசளகவரகைகவஸ
காணஸ வா�மபா்ாா,  வ்பபா ாபஸ ப்ாலாகஸ ேட்நை்ஸ
்�பவரகைகபஸபா�சகள." எனறார.

காச்ா, உலகஸ டா்ககானஸ ்ைலவரகளஸ பலரா�மஸ மவககா�மஸ
ேபா றபபபடார. காச்ாஸ  காாலபபபடபபாறா, அறாவாகாயா்,
 டரமா்ாயாாஸ பாறச்ஸ இய பாயாஸ ேமை்ஸ ஆாபரபஸ லனாஸனஸ
அவைரபப றாஸ �்ைகயாா: "பானவ�மஸ ்ச்்ாயா்ர, இபபணஸ ��ஸ
ம்ா்ரஸ ரந்சமஸ ்ை்�மாகஸ இச்ஸ �மாயாாஸ வாாச்ாரஸ என்ஸ
டமபாமேலஸேபாகலாம.“ஸஎனறார.

்ந்ாயம, ்மா்ா்மஸ ம ்மஸ அன�ஸ எ்மஸ ஸ வாாைவஸ டாமஸ வானஸ
சயாவே்ஸ காச்ாவாஸ டாமஸ ் �மஸ கௗரவமஸஎன்ஸடானஸ பாா�மஸ
டம�காேறன.

-- டமா



அ ாமை்,ஸஅைம்ாஸவனாயாலா்ஸ
ேபாராபடசகளஸேபானறஸகாச்ாயானஸ
்ந�வசகளஸஉல கசாமஸஉளகஸ
மவகைகஸ்ரவகானற்.
காச்ாயானஸ்ாச்ை்கைக�மஸ
எகாைமைய�மஸ
உணைமைய�மஇசாஸஅனகா்ஸ
 ்ா களஸம ்மஸபடசகள,ஸ
 காண்வச�ளக�.ஸேபா்ஸஇ�ஸ
அ ாமை்ஸ ப�மஸ�்ரஸ��ஸ
அஞ்்.
எகாைமஸம ்மஸவாாவானஸ
உணைமககானஸமீ�ஸகாச்ாஸ
 காணண�ச்ஸடமபாவைகயா்ாாஸ
்ரவகபபப்,ஸஅனகாயஸ
 மானாயா�ம,ஸஅனகாயஸ
படசககா்ா�மஸஅவ�ைடயஸ
பண�கைகஸப்ாவாப்மஸமகாநமாஸ
காச்ாஸஎனறஸஅமமாம்ா்�வாஸ
அஞ்்�மஸ ் �ளகாரஸ

 டமா.



காலாகாலமாக,ஸ

்ந்ாயமஸம ்மஸ

அன�ஸஆகாயவ றானஸ

வ்ைமயா்�ஸ

எபேபா�மஸ

வனசைறையஸ

 வ றாஸ காளகாற�.ஸ

இச்ஸமா ப�மஸ

்வ்ா�டனஸஇச்ஸ

உலகநை்ஸஉனஸ

காலணயாாஸ காண்ஸ

வரஸசண�ம.ஸ

டீசகளஸ�ணா�்லா்வரகைகபஸ

பாரவகஸவா�மபா்ாா,ஸ

மன்ாவகவ�ணயவரகைகபஸ

பா�சகள.ஸடீசகளஸ

�ரசளகவரகைகவஸகாணஸ

வா�மபா்ாா,ஸ வ்பபா ாபஸ

ப்ாலாகஸேட்நை்ஸ

்�பவரகைகபஸபா�சகள.ஸ

- மகாநமாஸகாச்ாஸ(1869-1948)
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